
CARACTERÍSTICAS

Este produto destina-se a auxiliar os procedimentos odontológicos intra ou extraorais, é utilizado na irrigação, limpeza e secagem através de jato de ar, 
água ou a combinação de ambos (spray).

Para utilizar a seringa tríplice, use os dois botões localizados na parte superior da cabeça. O botão da esquerda ativa o jato de água e o botão da 
direita ativa o jato de ar, para obter o spray basta pressionar os dois botões ao mesmo tempo. A ponteira da seringa é autoclavável e pode ser 
rotacionada em 360 º para maior praticidade durante os procedimentos. Para a compra de ponteiras avulsas, consulte as revendas Cristófoli.
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SERINGA TRÍPLICE CRISTÓFOLI
MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE USO

Retire o equipamento de sua embalagem, remova o cabo de alumínio girando-o no sentido anti-horário;

Passe as duas mangueiras do equipo pelo cabo e encaixe-as nos terminais adequadamente , faça isso com atenção para não inverter as mangueiras 
de água (esquerda) e de ar (direita). Observe os desenhos gravados na parte superior da cabeça da seringa;

Recoloque o cabo;

Para finalizar, encaixe a ponteira. Pressione o anel externo em direção à cabeça, insira a ponteira e solte o anel;

Faça um teste para certificar que a seringa funciona perfeitamente.

OBS.: O ajuste da pressão da água e ar da seringa tríplice deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante do Consultório Odontológico.
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Realize a manutenção preventiva sempre que necessário, ou seja, sempre que houver uma alteração no funcionamento normal do instrumento como 

vazamentos de ar ou água ou botões emperrados. Recomendamos que a manutenção seja feita por pessoas habilitadas apenas, porém, se o usuário 
decidir por fazê-la pessoalmente, segue abaixo o procedimento.

Interrompa o fluxo de ar/água;

Pressione com o polegar os dois botões simultaneamente, com a ajuda de um objeto pontiagudo, empurre o pino de retenção dos botões para fora 
da cabeça;

Remova os botões e suas molas do interior da cabeça, limpe as cavidades com um cotonete e recoloque as molas no interior das cavidades (lado 
maior para baixo);

Limpe os botões com um cotonete e lubrifique seus anéis com silicone líquido apenas e recoloque-os em seus respectivos lugares, observe os 
desenhos indicativos gravados na cabeça do instrumento (água à esquerda e ar à direita). Se houver desgaste excessivo ou rompimento do anel, 
substitua-o pelos anéis fornecidos;

Para fazer a manutenção na parte interna da ponteira , pressione o anel externo em direção à cabeça e remova-a , em seguida, gire o anel interno no 
sentido anti-horário com uma chave Allen de 4 mm até que ele se solte por completo impulsionado pela mola, atenção para não perder nenhuma 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Recomendamos que a instalação deste equipamento seja feita por um técnico autorizado Cristófoli, porém, se o profissional optar por fazer a 
instalação / substituição por si mesmo, seque abaixo as instruções pertinentes:
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COMO PROCEDER EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS

Antes de realizar o contato com a Cristófoli, o usuário poderá substituir os anéis pessoalmente (fornecidos juntamente com o produto), neste caso, a 
Cristófoli fica isenta da responsabilidade decorrente de qualquer irregularidade no funcionamento ou danos devido à instalação incorreta dos anéis. Do 
contrário, antes de contatar a Cristófoli para uma avaliação e eventual reparo do seu equipamento, tenha sempre a mão, o modelo do seu equipamento, 
número de série e data de fabricação (que se encontram no rótulo de identificação localizado na parte inferior da embalagem plástica do produto e 
uma descrição do problema. Contate então a Cristófoli através do CAC - Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-44-0800 ou (44) 3518-
3434 ou ainda pelo Fax (44) 3518-3437.

Para facilitar seu atendimento, envie uma cópia da nota fiscal por correio ou por fax, para a Cristófoli no endereço abaixo.

Importado por:
CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.

C.N.P.J.: 01.177.248/0001-95  -  Rod. BR-158, 127, Campo Mourão, PR - Brasil. CEP 87309-650
CAC - Central de Atendimento ao Cliente - 0800 44 0800   -   Fax: 44 3518-3437

www.cristofoli.com   -   e-mail: cac@cristofoli.com
Registro ANVISA/MS: 10363359001

Responsável Técnico: Márcio Cyrilo Ribeiro - CREA/SP – 5062245952/D

GARANTIA

mpra (onde deverá constar o número de série do equipamento).
A CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA, garante por 6 (seis) meses as Seringas Tríplices Cristófoli contra qualquer defeito de fabricação 

a partir da emissão da Nota Fiscal de co

A garantia não cobre danos provocados pelo uso indevido do equipamento, negligência, acidentes ou reparos efetuados por pessoas não 
autorizadas pela CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.

ATENÇÃO! O desrespeito a qualquer recomendação de uso e manutenção deste equipamento contida neste manual, acarretará no cancelamento 
imediato desta garantia.

Fabricado por:
Green Land Technology (Dalian) Intl. Ltd.

Room 1607, Bldg.1 Yuetai Chengli, No. 211 Youhao Rd.
Zhongshan District - Dalian - China

das 3 microesferas de aço que travam a ponteira, feito isso, lubrifique os anéis interno e externo com silicone líquido apenas. Monte o conjunto e teste-o. 
Se ainda houver problemas como vazamentos, pode haver desgaste excessivo ou rompimento dos anéis, neste caso substitua-os conforme instruções 
deste tópico;

Se após a manutenção, o instrumento ainda apresentar problemas, contate o CAC para reparos. Consulte “Como Proceder em Caso de Constatar 
Defeitos” (Pág. 2).
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DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1 - Cabo

2 - Cabeça

3 - Pino de retenção

4 - Botão de água

5 - Botão de ar

6 - Ponteira

Acompanham a seringa tríplice:

2 ponteiras autoclaváveis;

2 anéis na cor vermelha para o botão de 

água;

2 anéis na cor preta para o botão de ar;

2 anéis na cor preta para a ponteira;
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